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Miért léptem be az NSDAP/AO-ba
Vicenç Espaillat
2014 szeptembere körül nagyon kiábrándultnak éreztem magam az USA mai
helyzetével kapcsolatban. Ez már nem az az ország, ahová a szüleim és én önként
jöttünk! Oligarchikus plutokráciává fajultunk. Most mindannyian adótehenek,
kamatrabszolgák és dolgozók vagyunk (az összes többi probléma mellett - az illegális bevándorlás az egyik nagy probléma azon a területen, ahol élek).
Eszembe jutott, mit mondott apám
arról, hogy "Hitlernek voltak jó
ötletei...", és azon tűnődtem, vajon
létezik-e ilyen Amerikában. Így hát egy
szeszélyből rákerestem a Google-ban.
Volt ilyen szervezet! Így hát felvettem
velük a kapcsolatot, és küldtem nekik
egy bemutatkozó levelet. A vezetőjük
felismerte, hogy "jó író" vagyok, és
megkérdezte, hogy hajlandó lennék-e
cikket írni nekik. Elküldtem a cikket,
majd egy másikat, majd még egyet...
Nagyon kevés kapcsolatom volt velük,
azon kívül, hogy időnként kértek egy
újabb cikket.
Kicsit csalódott voltam a kevés kommunikáció miatt. De a cikkek megírás-
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ához szükséges kutatásaim során belebotlottam néhány információba, amelyekről
kiderült, hogy egy internetes fórumról származnak. Így hát tovább kutakodtam, és
csatlakoztam. Nagyon hamarosan egy NSDAP/AO toborzó felvette velem a
kapcsolatot, és megkérdezte, hogy hajlandó lennék-e segíteni.
A másik csoporttal ellentétben, a velem való kommunikációjuk gyakori volt, és
végre úgy éreztem, hogy lehetőségem van "tenni valamit" egy nagyobb ügyért.
Mindössze annyit vártam, hogy dokumentumok fordításával járuljak hozzá a
munkához. Ők azonban azonnal felismerték, hogy "más képességeim" is vannak,
és nem késlekedtek azzal, hogy ezeket kamatoztassák.
Ekkor némi kutatást végeztem, hogy megtudjam, ki is volt Gerhard Lauck. Elolvastam mindent, amit csak találtam róla. Ennek nagy részét az "ellenség" írta. De
tudom, hogyan kell olvasni a sorok között, és képes vagyok figyelembe venni a
forrást az elemzésemben. Az általuk küldött információs csomagban önéletrajzi
anyagot is mellékeltek, és hallottam néhány rádióműsort, ahol interjút készítettek
vele. Rövid időn belül eldöntöttem, hogy Gerhard Lauck olyan ember, akit tisztelek, és akinek szívesen dolgoznék.
Egész idő alatt (és az elmúlt néhány évben) egy önkormányzati szervezetnél dolgoztam. Mi volt Hitler eredeti címe a Mein Kampfnak? Viereinhalb Jahre (des
Kampfes) gegen Lüge, Dummheit und Feigheit, vagyis Négy és fél év (a harc) a
hazugság, a butaság és a gyávaság ellen. Ez tökéletesen összefoglalta a
munkámat. Hazugság, ostobaság és gyávaság. (Megoszthatok néhány sajtócikket
a szervezetről, ahol dolgozom. A helyi újságok nagy napot tartanak velünk. Úgy
hivatkoznak az igazgatótanácsunkra, hogy: nos, ezt most kihagyom! Hogy csak
egy triviális példát mondjak a mindennapi életemből: informatikai vezetőként
engem kérnek meg, hogy állítsak fel egy laptopot és egy projektort az igazgatósági
teremben, amikor szükségük van rá. Úgy tűnik, senki másnak nincs annyi intelligenciája vagy képessége, hogy egy laptopot a projektorhoz csatlakoztasson és
bekapcsoljon. De még így is, amikor bejöttem, hogy ezt megtegyem, ők irányítottak engem... "csatlakoztasd a laptopot, és csatlakoztasd az Ethernet kábelt az
Ethernet porthoz, a VGI kábelt pedig a projektorhoz...". Köszönöm, Dr.
Tudomány, hogy úgy kezel, mint egy ötéves gyereket)!
Gerhard Lauck bánásmódja velem szemben a spektrum másik végén van! "Itt
van egy srác, akinek van némi képessége, nézzük meg, hol tudjuk a legjobban
használni." Milyen üdítő kontraszt!
Összefoglalva tehát, ami engem az NSDAP/AO-ban vonzott, az az, hogy van
hozzáértő vezetés, a felelős ember nem áll a "kegyencekkel" való kommunikáció
fölött, és a szervezet több mint négy évtizede csinál valami érdemlegeset.
Megnéztem más szervezeteket is, de nem vagyok túlságosan oda az egyenruhák
viseléséért és az utcai aktivizmusért. Nincs semmi baj ezekkel a tevéken-
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ységekkel, csak nem vonzottak, és nem is volt sok lehetőség ilyesmire azon a
vidéki területen, ahol élek.
Eddig semmi sem untatott az NSDAP/AO-tól. Kihívás volt, a szó pozitív értelmében. Élveztem az összes munkát, amit kaptam. Ami azt illeti, amit zavarónak
találtam, csak a szoftvergyártónk által kiadott bármely termék sajátosságaira tudok
hivatkozni. Eltartott egy kis ideig (kevesebb mint egy hónapig), amíg teljesen
megértettem a munkafolyamatokat, de úgy érzem, mostanra már a csúcson
vagyok. Minél többet tudtam meg a szervezetről, annál jobban értékelem, hogy
milyen jól működik.
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Erõ a nevetésen keresztül:
Pillantás a mûködésünkbe
Báró
Sokan, barátok és ellenségek egyaránt, kíváncsiak mûködésünk belsõ mûködésére.
Hosszú távú résztvevõként nem csak egy kis betekintést nyerhettem a
mûködésünkbe.
A biztonságot azonban mindig figyelembe kell venni. Nem csak az enyémet. Mindenkié! Ezért gondosan meg kell választanom a szavaimat. Nagyon óvatosan.
Képzeljük el a következõ forgatókönyvet:
Egy elmegyógyintézetben dolgozol.
Egy nap a rabok fellázadnak és átveszik a hatalmat. Gyorsan kell gondolkodnod, hogy megmentsd magad. Van egy nagyszerû ötleted.

Úgy döntesz, hogy úgy teszel, mintha te lennél az egyik rab!
Természetesen ez egy kényes egyensúlyozás.
Egyrészt, ha túl normálisan viselkedsz, nem fogsz õrültnek tûnni.
Másrészt, ha túl õrülten viselkedsz, akkor nem vesznek komolyan, és nem lesz
beleszólásod az új rendszerbe. (Ne feledjétek, egy elmegyógyintézet rabjairól
beszélünk. NEM választott kormánytisztviselõkrõl!)
Más szóval, következetesen félig õrülten, félig normálisan kell viselkedned és
beszélned.
Természetesen ez az összehasonlítás irodánk és egy elmegyógyintézet között
túlzás. De nem vagyok hajlandó meghatározni a túlzás mértékét.
Ha van.
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